
YOGA SÛTRA’S VOOR IEDEREEN 
De Yoga Sûtra’s van Patañjali zijn de basistekst van yoga als levensleer. 
In 195 sûtra’s (korte kernachtige  uitspraken) wordt de gehele leer van yoga in al zijn dimensies 
uiteengezet in dit werk dat in vier hoofdstukken is onderverdeeld. 
Flor Stickens, die deze materie al jaren onderwijst aan yogaleraars in opleiding, zal de tekst op een 
eenvoudige manier uiteenzetten. 
Het is een materie die het leven van de deelnemers ongetwijfeld diepgaand zal beïnvloeden. 
De lessen gaan door op de Postelsesteenweg 15, 2400 Mol, op volgende data : 31/10 ; 14/11 ; 
09/01/2016 ; 06/02 ; 12/03 ; 23/04. 
Er wordt les gegeven van 09.00 tot 12.00 uur met een pauze van 20 minuten in het midden. 
Voorkennis van de basisbegrippen van yoga is een voordeel maar niet echt noodzakelijk. 
Dit schooljaar wordt het eerste hoofdstuk onderwezen in 6 lessen. 
De prijs voor de 6 lessen bedraagt 180 euro. 
Inschrijven per e-bericht naar flor.stickens@wanadoo.fr of telefonisch : 014 21 06 76 . 
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